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ਗਲੋਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਇਨੀਸੀਏਟਟਵ (GNI) ਇੱਕ ਬਹੁ-ਟਹਤਧਾਰਕ ਮੰਚ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੌਜੀ (ICT) ਖੇਤਰ ਟਵੱਚ 
ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਦਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤਂੋ ਅਕਾਦਟਮਕ ਮਾਟਹਰਾਂ, 
ਅਕਾਦਟਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਟਸਟਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰੂਜੀਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਇਕੱਟਿਆਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਟਲਆਉਦਂਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ 
ਨੈਟਵਰਕ ਇਨੀਸੀਏਟਟਵ (GNI) ਟਜੰਮੇਵਾਰ ਕੰਪਨੀ ਵਜਂੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲਮੀ ਟਮਆਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਾਅਟਦਆਂ ਦਾ ਇੱਕ 
ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਾਉਣ, ਮਂੈਬਰਾਂ ਟਵਚਕਾਰ ਗੁਪਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਟਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਟਹਤਧਾਰਕ ਅਵਾਜ ਵਜਂੋ ਕੰਮ ਕਰਟਦਆਂ, ਇਸ ਸਟਹਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਟਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਂੈਬਰਾਂ ਅਤੇ 
ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਵੇਖੋ।

> ਪ੍ਰ ਗਟਾਵੇ ਦ ੀ ਅਜਾਦ ੀ ਅਤੇ ਰਾਜਦਾਰ ੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੰੂ ਉਤਸਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਾਖ ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲਮੀ ਟ ਮਆਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰ ਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ 
ਸਟ ਹਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।

> ਮੱੁਖ ਟ ਸਟ ਵਲ ਸੁਸਾਇਟ ੀ, ਅਕਾਦਟ ਮਕ ਅਤੇ ਪੰੂਜ ੀਕਾਰ ਦੇ ਟ ਹਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਟ ਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ।
> ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਟ ਸਖਣ ਸਬੰਧ ੀ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ ਰਾਹ ੀਂ ਗੁਪਤ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ ੀਲ ਟ ਵਟ ਸਆਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰ ਾਈਵੇਟ ਸੈਟ ਟੰਗਾਂ ਟ ਵੱਚ GNI ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਂੈਬਰਾਂ 

ਨਾਲ ਟ ਸਖਣ ਦੇ ਮੌਟ ਕਆਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰਨਾ।
> ਗਲੋਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਇਨੀਸ ੀਏਟ ਟਵ (GNI) ਦੇ ਟ ਸਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕ ੀਤ ੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਧਾਂ ਰਾਹ ੀਂ ਕੰਪਨ ੀ ਵਲਂੋ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 

ਟ ਵੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰ ਬੰਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਟ ਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ।
> ਤੇਜ ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਕਾਨੰੂਨ ੀ ਅਤੇ ਨੇਮਬੰਦ ੀ ਸਬੰਧ ੀ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਮੌਟ ਕਆਂ ਵੇਲੇ ਅਸਲ-ਸਮਂੇ ਤੇ ਸੂਝਬੂਝ ਦਰਸਾਕੇ ਲਾਭ ਲੈਣਾ।
> ਸਮਾਜਕ ਪਾੱਟ ਲਸ ੀ ਦੇ ਅਟ ਹਮ ਖੇਤਰਾਂ ਟ ਵੱਚ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਨਾ।

> ਸੂਚਿਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਿਾਲੌਜ ੀ (ICT) ਖੇਤਰ ਨ ਵੱਚ ਨ ਸਰਫ਼ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨ ਸਲਨ ਸਲੇ ਦ ੀ ਪੇਸਕਸ਼- ਅਪੈ੍ਲ 2020 ਨ ਵੱਚ ਇਸਦਾ ਤ ੀਜਾ ਨ ਸਲਨ ਸਲਾ 
ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ - ਟ ਜਸ ਰਾਹ ੀਂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੌਜ ੀ (ICT) ਖੇਤਰ ਟ ਵੱਚ ਕੰਪਨ ੀਆਂ ਦ ੀ ਵਧ ਰਹ ੀ ਤਦਾਦ ਨੇਟ ਬਹਤਰ ੀਨ ਢੰਗ-ਤਰ ੀਟ ਕਆਂ ਦ ੀ 
ਪਛਾਣ ਕ ੀਤ ੀ ਹੈ, ਵੰਗਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਟ ਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕ ੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖ ੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਟ ਹਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਥ ੀ ਕੰਪਨ ੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸਾਰੂ ਫ ੀਡਬੈਕ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰ ਦਾਨ 
ਕ ੀਤਾ ਹੈ।

> ਗੁਪਤ ਸੈਨ ਿੰਗ ਨ ਵੱਚ ਸਾਂਝ ੀ ਨ ਸਖਲਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨ ੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨ ੀ ਪਾੱਟ ਲਸ ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦ ੀਆਂ ਹਨ 
ਟ ਕ ਨਵ ੀਆਂ ਤਕਨਾਲੌਜ ੀਆਂ ਪ੍ਰ ਗਟਾਵੇ ਦ ੀ ਅਜਾਦ ੀ ਅਤੇ ਰਾਜਦਾਰ ੀ ‘ਤੇ ਟ ਕਵਂੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। GNI ਦੇ ਟ ਸਖਲਾਈ ਸਬੰਧ ੀ ਸੱਟ ਦਆਂ ਟ ਵੱਚ ਸਮਗ੍ਰ ੀ 
ਹਟਾਉਣ, ਸੇਵਾ ਟ ਵੱਚ ਟ ਵਘਨ ਅਤੇ ਯੂਜਰ ਡਾਟਾ ਲਈ ਬੇਨਤ ੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ੀ ਮੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਟ ਧਕਾਰ-ਖੇਤਰਾਂ ਟ ਵੱਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹ ੀਆਂ ICT 
ਕੰਪਨ ੀਆਂ ਦ ੀਆਂ ਨਵ ੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਰ ੀ ਦੁਟ ਚੱਤ ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਟ ਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕ ੀਤਾ ਟ ਗਆ। 

> ਮਿੱੁਖ ੀ ਹੱਕਾਂ ਦ ੀ ਰਾਖ ੀ ਕਰਿ ਅਤੇ ਇਸ ਿੰੂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲ ੀਆਂ ICT ਦ ੀਆਂ ਪਾੱਨ ਲਸ ੀਆਂ ਅਤੇ ਢੰਗ-ਤਰ ੀਨ ਕਆਂ ਬਾਰੇ ਿੇਮਬੰਦ ੀ ਸਬੰਧ ੀ ਗੱਲਬਾਤ ਿੰੂ ਰੂਪ 
ਦੇਣ ਲਈ ਪਾੱਟ ਲਸ ੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਟ ਲਆਂ, ਟ ਹਤਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰ ੀ ਪਟ ਹਲਕਦਮੀਆਂ ਟ ਵੱਚ ਰੱੁਝੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸਦੇ ਅਖ਼ਟ ਤਆਰਪੂਰਣ ਮੰਚ ਦ ੀ 
ਵਰਤਂੋ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਟ ਵੱਚ Christchurch Call Advisory Network, Freedom Online Coalition Advisory Network ਅਤੇ 
Internet & Jurisdiction Policy Network ਸਾਟ ਮਲ ਹਨ। GNI ਨੇ ਬਹੁਟ ਧਰ ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵ ੀ ਭਾਈਵਾਲ ੀ ਕ ੀਤ ੀ ਹੈ, ਇਸ ਟ ਵੱਚ Council 
of Europe ਅਤੇ United Nations Counter-Terrorism Committee Executive Directorate ਸਾਟ ਮਲ ਹਨ। 

> ਵਧ ਰਹ ੀ ਅਤੇ ਤੇਜ ੀ ਿਾਲ ਵੰਿ-ਸੁਵੰਿ ੀ ਮਂੈਬਰਨ ਸ਼ਪ ਦ ੀ ਿੁਮਾਇੰਦਗ ੀ, ਇਸ ਟ ਵੱਚ ਏਸ ੀਆ ਅਤੇ ਯੋਰੁਪ ਟ ਵਚਲੇ ਕੰਪਨ ੀ ਦੇ ਮਂੈਬਰ ਅਤੇ ਅਕਾਦਟ ਮਕ, ਟ ਸਟ ਵਲ 
ਸੁਸਾਇਟ ੀ ਦ ੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦ ੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਰ ੀਕਾ, ਯੋਰੁਪ, ਲਾਤ ੀਨ ੀ ਅਮਰ ੀਕਾ, ਉੱਤਰ ੀ ਅਮਰ ੀਕਾ, ਟ ਮਡਲ ਈਸਟ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਏਸ ੀਆ ਤਂੋ ਪੰੂਜ ੀਕਾਰ ਸਾਟ ਮਲ ਹਨ, 
ਟ ਜਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਪਨ ੀ ਦ ੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਟ ਸਆ।
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